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Vereniging: MMC Weert
Opgericht : 18 maart 1932
 
Accommodatie : Sportpark “De Graswinkel “
 
Tenue :  Wit shirt met een blauwe en 

rode verticale streep,
 blauwe broek en rode kousen

Aantal seniorenteams :  7 senioren-, 1 veteranen- en  
1 damesteam

 
Aantal jeugdteams : 18 jeugdteams
 
Eindklassering 2018/’19 : 6e plek (3e klasse B)
 
Hoofdtrainer : Roy Schijven (1e seizoen)

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Sportpark Kerkeböske voor de eerste 
thuiswedstrijd van ons team sinds 8 maart. 
En vanaf nu zullen we iedere thuiswed-
strijd als een geschenk zien want we 
krijgen een seizoen waarin we spelen met 
dezelfde onzekerheid als die in ons dage-
lijks leven. Het Covid-virus hangt als een 
zwaard van Damocles boven ons hoofd 
en het kan zomaar weer hetzelfde gaan 
als op die vermaledijde zondag 15 maart. 
Een persconferentie en we gaan (weer) in 
lockdown.

Een hartelijk welkom voor MMC en haar 
supporters, verderop in deze Zoefie een 
stukje waaraan sommigen van hun goede 
herinneringen aan zullen bewaren!

Het afgelopen seizoen stond Helden op 
een keurige 4e plaats in de rangschikking, 
koploper Sparta’18 leek moeiteloos naar de 
titel te gaan. Die 4e plaats mag verdienste-

lijk worden genoemd aangezien het team 
afscheid had genomen van de ervaren 
basisspelers Tunke en Jeroen. Een verras-
sing was dat Mike van Lier zich ontpopte 
als goalgetter, hij prikte er 10 in.

De start afgelopen zondag was helaas 
minder. Binnen 10 minuten lagen er 2 
goals in het verkeerde netje en vanaf toen 
liep men achter de feiten aan. IVO ontpopt 
zich als een echte ‘angstgegner’ voor de 
teams van Helden, op de zaterdag trokken 
Helden JO19-1 en de veteranen er ook al 
aan het kortste eind.

Voor vandaag verwachten we van onze 
jongens 100% inzet, de laatste thuisover-
winning in de competitie dateert immers 
al van 12 mei 2019. Dus, hup Helden 1!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: HELDEN – MMC WEERT. 

Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een prijs wint,
uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 
14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. 
Deelname is gratis!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes!
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Goedendag voetballiefhebbers

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: De leider was Geert Metsemakers



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

P.R. Peeters Helden BV

vvHelden

1. Nick Bouten
2. Steef van Berlo
3. Stan van Berlo
4. Guus Maessen
5. Shendo Zeevenhoven
6. Gilian de Bruijn
7. Bart Raijmakers
8. Stan Versleeuwen
9. Edwin Heuvelmans
10. Stan van der Sterren
11. Tren Giesen
12. Freek Kessels
13. Mike van Lier
14. Bas Wijnands
15. Tom Peeters
 
Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, 
Assistent scheidsrechter: Frans Peeters
Fysio: Jan Bouten
Keepertrainer: Maurice Kusters

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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j.f. kennedylaan 16b • 5981 xc panningen
w: mivali-interieur.nl

e: info@mivali-interieur.nl
t: 077-33 33 003

      Gommans

MMC Weert

1.  Stef Baetsen
2.  Tommy Beelen
3.  Nabil Benhammou
4.  Steven Boelaars
5.  Bas Derksen
6.  Sven Dierx
7.  Dino Julicher
8.  Nick Koopmans
9.  Max Meertens
10.Cas Roelants
11.Luke Thissen
12.Ralph Tobben
13.Jorn Tullemans
14.Sander Vaas
15.Ruurd Verheijen
 
Hoofdtrainer: Roy Schijven
Co-Trainer: Rachid Karidi
Leider: Perry Götzen
Assistent scheidsrechter: Wilbert Stienen
Verzorger: Harrie van der Velde

Scheidsrechter:
Dhr. G. Rongen uit 
Merselo

Wedstrijdbal 
geschonken door:
Leon Engels
Tegel- en Marmerwerken

Pupil van de week 
gesponsord door:
Plus Gommans



Raadhuisstraat 160 - Panningen  tel. 077-3071791

Thijs Reijnen B.V.
Rijksweg A67 (E34)

Europaweg 21, Venlo
tel. (077) 472 31 10

mail: info@thijsreijnenbv.nl

druk en ontwerp
startpunt voor communicatie

.biz

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging

www.ntgroad.nl

European Road
Freight

322



Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za                  08.00 - 21.00
Zon- en feestdagen 09.00 - 20.00 

P.R. Peeters Helden BV
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Wij hebben ook groene en paarse asperges
Iedere dag verse asperges, aspergekroketten, aardbeien, 
eieren, heerlijke wijn voor bij de asperges, asperge-ijs, 

appelsappen, diverse streekproducten en leuke aspergecadeaus.

      Wij schillen graag voor u. www.peetersasperges.nl



Bezoek ook onze site
www.vvhelden.nl
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 VV Baarlo 0 0 0 0 0 0 0

2 SV Blerick 0 0 0 0 0 0 0

3 FCV 0 0 0 0 0 0 0

4 HBSV 0 0 0 0 0 0 0

5 VV Helden 0 0 0 0 0 0 0

6 Irene Sportclub 0 0 0 0 0 0 0

7 IVO 0 0 0 0 0 0 0

8 Liessel 0 0 0 0 0 0 0

9 Melderslo 0 0 0 0 0 0 0

10 Merefeldia 0 0 0 0 0 0 0

11 MMC Weert 0 0 0 0 0 0 0

12 MVC '19 0 0 0 0 0 0 0

13 RKSVO 0 0 0 0 0 0 0

14 Sparta '18 0 0 0 0 0 0 0

Programma 27 september 2020

VV Helden -  MMC Weert  
FCV -  Sparta ‘18  
HBSV -  IVO  
Irene Sportclub -  Melderslo  
Merefeldia -  Liessel  
MVC ‘19 -  VV Baarlo  
RKSVO -  SV Blerick

Programma 4 oktober 2020

Merefeldia -  VV Helden  
VV Baarlo -  FCV  
SV Blerick -  Melderslo  
IVO -  RKSVO  
Liessel -  MVC ‘19  
MMC Weert -  HBSV  
Sparta ‘18 -  Irene Sportclub

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Hoi voetbal liefhebbers,

Vandaag mag ik pupil van de week zijn.
Mijn naam is Chris Stevens, ik ben 10 jaar en 
speler van de JO11-1.
Mijn positie op het veld is centraal achter of 
centraal op het middenveld. 
Mijn favoriete club in Nederland is VVV 
Venlo. Ik ben lid van de Koelkids en heb al 
een aantal keren mee het veld op mogen 
lopen. Mijn favoriete speler is Danny Post.
Ik zit in groep 7 van de Liaan in Helden.
Een spelletje doen op de PS of tablet vind ik 
erg leuk, of filmpjes kijken op YouTube.
Ook is ‘Wie is de Mol’ weer begonnen, daar 
kijk ik ook graag naar, lekker met wat chip-
pies of M&M’s. 

Helden 1;  véél succes vandaag!

Wilt u een bijdrage leveren aan 
vv Helden?
 
Als voetballer of betrokkene bij vv Helden 
weet u dat onze vereniging draait op vrij-
willigers.
Wekelijks zijn er tientallen actief die er 
voor zorgdragen dat de pupillen, juni-
oren en senioren met plezier kunnen 
voetballen.
Sommigen zijn actief als jeugdleider, 
anderen als trainer of zelfs in een 
bestuursfunctie. Deze vrijwilligers maken 
het mede mogelijk dat onze mooie 
vereniging bloeit en dat onze leden elke 
week kunnen sporten.
Daarom doen we nu een beroep op u 

als ouder en/of betrokkene. Heeft u ook 
hart voor onze mooie club? Meldt u dan 
vandaag nog aan als vrijwilliger. Dat kan 
op verschillende manieren: via de leider 
of trainer van elk team, via een lid van een 
commissie of via het e-mailadres van de 
vereniging: secretaris@vvhelden.nl

U heeft weinig tijd? Geen probleem, dat 
geldt voor velen. Vele handen maken 
licht werk.
En denk daarbij dat het ook gewoon 
gezellig is om samen met elkaar iets te 
doen voor de club.

Zonder vrijwilligers geen voetbal!

Pupil van de week: Chris Stevens

Oproep
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Ik meld me af… Pulke
Dörper voetbalvrienden, een waar 
gebeurd verhaal.
Het is zondagmorgen en de wekker klinkt 
ergens in Helden. Het gaat een geweldige 
dag worden voor onze AANVOERDER. Hij 
voelt zich topfit want het avondje Pool is 
nu verleden tijd. De zaterdagavond eerst 
met de vriendin gezellig op de bank naar 
‘Ik hou van Holland’ gekeken en daarna effe 
op Youtube een half uurtje genoten van de 
mooiste goals van Dirk Kuyt in het shirt van 
Feyenoord. Vroeg het bedje in en al dromen 
over de pass’jes die hij gaat rondstrooien, 
de goals die hij gaat maken, de suppor-
ters die hem na de wedstrijd omhelzen 
en hem voorzien van een stroom aan 
halve liters. De AANVOERDER heeft zich 
intussen gedoucht en maakt 
zijn ontbijtje klaar. De leider 
van zijn team heeft hem op een 
papiertje gegeven wat hij deze 
morgen moet eten. Bord haver-
moutpap, 2 flesjes Yakult, 2 
sneden oerbrood en wat verse 
vijgen. Dat zijn exact de 683 
calorieën die hij nodig heeft 
voor de zware wedstrijd die 
gaat komen. Elke wedstrijddag 
krijgt onze AANVOERDER nu ’s 
morgens vroeg een telefoontje 
van de trainer. Samen gaan ze 
de tactiek bespreken. De trainer 
belt met hem omdat onze 
AANVOERDER een schat aan 
ervaring heeft en met name een 
kei is in defensieve tactieken. 
Want bij zijn oude vereniging 
heeft hij ruim 4 jaar enkel maar 
verdedigd. Uiteindelijk kiezen ze 
voor een 2-1-1-1-2-1-1-1 opstel-
ling met de diverse punten naar 
achteren om de tegenstander 
op het verkeerde been te 

zetten. Buiten toetert nu een auto, het is de 
Lincoln limousine die onze AANVOERDER 
komt ophalen. Deze wagen is speciaal voor 
hem geprepareerd. De chauffeur neemt 
zijn 3 designer sporttassen aan en gooit ze 
in de achterbak. In de wagen is een kleine 
fysioruimte geïnstalleerd en Jan Bouten 
is ingehuurd om iedere wedstrijd onze 
AANVOERDER geolied en vers gemasseerd 
af te leveren. Fris en fruitig stapt hij bij het 
sportpark uit en gaat naar het extra voor 
hem gereserveerde kleedlokaal. Hier staat 
een tafeltje klaar omdat hij eerst een hand-
tekeningensessie heeft voor al zijn fans bij 
de club, jong en oud. De voedingsdeskun-
dige van de club geeft hem intussen een 
speciale sportcocktail die er voor zorgt dat 

al zijn rechtsdraaiende melk-
zuren linksdraaiend worden 
zodat hij via de bijnieren meer 
testosteron kan aanmaken. 
De materiaalman van de club 
komt de AANVOERDER ook 
de aanvoerdersband brengen, 
speciaal door Pirelli gemaakt, 
de  P Zero Rosso Asimmetrico 
205/55 ZR16, de Ferrari onder 
de aanvoerdersbanden. De 
wedstrijdbespreking is kort 
maar krachtig, met 9 man voor 
de goal en wachten op het foutje 
dat de AANVOERDER in stel-
ling kan brengen. Het zonnetje 
schijnt, het gras is groen, de 
supporters zijn er klaar voor. 
Het hoogtepunt in zijn carrière 
staat op het punt te beginnen. 
Het fluitje van de scheids klinkt 
en met een tikje tegen de bal 
start AANVOERDER Remco K 
het seizoen van SVVH 1. 

Pulke

Vanaf januari meer dan honderd uur vergaderd
Vanaf januari met tientallen spelers gepraat

Vanaf januari met veel ouders gepraat
Vanaf januari veel discussies met leiders en trainers

Vanaf januari puzzelen, puzzelen, puzzelen
1 juli, bijna iedereen tevreden, eindelijk klaar!!

26 juli, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen
3 augustus, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen
4 augustus, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen
9 augustus, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen
12 augustus, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen
13 augustus, mailbox vv Helden: U heeft een Afmeldformulier ontvangen

Eind september, mailbox KNVB: U heeft een Afmeldformulier team vv Helden 
ontvangen

Iedereen kan allerlei redenen hebben om zich af te melden, 
maar weet dat laat afmelden ook ten koste gaat van 

je voetbalvrienden, van je team, van vrijwilligers en van vv Helden!

wegens corona gesloten…



A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS Helden - Telefoon: 077 307 1355
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Wij hebben ook groene en paarse asperges
Iedere dag verse asperges, aspergekroketten, aardbeien, 
eieren, heerlijke wijn voor bij de asperges, asperge-ijs, 

appelsappen, diverse streekproducten en leuke aspergecadeaus.

      Wij schillen graag voor u. www.peetersasperges.nl



WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS 
DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!

’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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Elf vragen aan een leider met een knipoog

Op het podium van Dok6 of het podium 
van Kerkeböske?  
Op dat van ons eigen Kerkeböske.
 
Wat is het doel van je team dit jaar? 
Zo lang mogelijk meedoen om de nacom-
petitie.
 
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
treinreis?
Gisteren nog met de trein naar Den Bosch, 
ik reis altijd met de trein naar m’n werk.

Welk nummer wil je niet horen in de 
kantine?
Voor mij mogen ze alles draaien!

Wie is jouw favoriete voetballer?
Rick Voorter toen hij nog speelde, nu krijgt 
Bart Raijmakers mijn voorkeur.

Je mooiste voetbalherinnering bij vv 
Helden?
Het kampioenschap met H1 in 2018, in de 

allerlaatste minuut alsnog de titel pakken.

Je favoriete team buitenland?
Op dit moment is dat Liverpool.

Het lekkerste broodje in de kantine?  
Een stokbroodje kroket met ketchup.
 
Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?  
Golf

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?   
Feyenoord, al sinds Ronald Koeman er zijn 
nadagen sleet.

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Oostenrijk, lekker skiën!

Wie WAS deze leider die eigenlijk in de 
Zoefie van 22 maart 2020 had moeten 
staan? Makkie…

Wedstrijdverslag
 Helden JO13-2G - Deurne JO13-2 2 - 13 

Na een goede voorbereiding, 2x over-
winning en 1x verlies, ging eindelijk de 
competitie weer van start. 

Helaas waren Jorn en Fedde om coronage-
relateerde redenen afwezig maar hadden 
we met Raf en Toon ons weer versterkt. 
Ondanks het ijzersterke spel van Keara en 
ook Toon konden we niet voorkomen dat 
we relatief snel met 0-3 achter kwamen. 
Maar er gloeide een lichtpuntje aan de 
horizon…na een mooie combi wist Mees K 
de 1-3 binnen te schieten. 

We kregen wat meer grip en paar mooie 
combi’s tussen o.a. Jetske, Ries en Finn 
bracht hoop. Helaas, helaas, het lichtpuntje 
was gewoon de zon en Deurne schakelde 
even over naar de overdrive en het was 1-5 
voor we het in de gaten hadden. 

Toegegeven, sommige van Deurne 
waren zo groot dat ze waarschijnlijk zelf 
met de auto naar het voetbalpark waren 
gekomen… aldus de beroemde filosoof 
Ritchie van Lier! 
Hoe goed Mees G, Ties en Kjeld het ook 
probeerde, heel veel in te brengen hadden 
we achter niet. We kwamen er gewoon 
niet meer goed uit. 

Deurne had een paar leuke voetballers 
rond rennen. Heel even konden we er nog 
in geloven toen Nick de 2-6 scoorde maar 
dit was tegen beter weten in. 
Saar rende zich te blubber op het midden-
veld en Freek kon wat moeilijk z’n draai 
vinden aan de rechterkant. Toch wist hij zo 
af en toe toch Sil te bereiken die naar eigen 
zeggen, goed z’n best gedaan had! 

Maar ook naar ons zeggen hoor! Goed 
gewerkt Sil! 
Bij Kjeld begon de voetblessure wat op te 
spelen en Jetske moest helaas halverwege 
de 2de helft uitvallen. Dit was toch wel een 
gemis want we verloren daarmee toch wel 
onze aanvallende routinier. 
Uiteraard liet Finn zich niet kennen en 
gooide hij af ten toe zijn lichaam in de 
strijd maar ergens kregen we toch het 
gevoel dat een niet geheel gelijke strijd 
was… 
Positief vandaag was dat Babs op de reser-
vebank zat! Wel nog met de gewone kleren 
maar daar gaat komende week hopelijk 
verandering in komen. 

Op naar volgende week! 
Het kampioenschap is nog niet uit zicht! 
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!

 Teauteau
Sponsor Punten
Administratiekantoor Peeters .........................0
NTG Road BV ..........................................................0
Vissers Energygroup ...........................................0
Fysio Helden ...........................................................0
Oerlemans Foods Nederland B.V. .................0
Flexibouw Helden ................................................0
Limburgs Uitje ........................................................0
Rena Castings .........................................................0
HOJ Aanhangwagens ........................................0
Regio Service ..........................................................0
Frans Engels Architect ........................................0
Improver Premium Foods ................................0
Leon Engels Tegel- en Marmerwerken ......0
Peeters Asperges...................................................0
Arena Lease B.V. ....................................................0
Humby .......................................................................0
COMPRI druk en ontwerp ................................0
Statice Helden B.V. ...............................................0
Piet Peeters Asperges .........................................0
Aelmans Intermakelaars....................................0

Summa adviesgroep B.V. ...................................0
Woodzo Verandazeilen ......................................0
Café de Pool ............................................................0
JH Hekwerk .............................................................0
Saassen Varkensbedrijf ......................................0
Van de Kruys Tuinen ...........................................0
Remmedia ................................................................0
BP Reijnen ................................................................0
AIM Interim..............................................................0
Woodapple ..............................................................0
Bouten Advies Groep ..........................................0
Pannekoek Podologie .........................................0
Sport 2000 de Bruijn ...........................................0
Bruynzeel Storage Systems .............................0
JP Consulting .........................................................0
Leenders en Gielen Adviseurs ........................0
Coppers & Partners ..............................................0
MIFA ............................................................................0
Camping de Heldense Bossen .......................0
Bakkerij Broekmans .............................................0
In-out Design .........................................................0

Wie kent haar niet? 30 Jaar achter de 
bar bij vv Helden maakt haar een van 
de bekendste gezichten aan de Kloos-
terstraat 14a. De donderdagavond is 
haar avond. Dus wil je haar nog eens 
ontmoeten.. dan weet je wanneer je 
langs kan komen. Dit is haar verhaal.

“It’s nine o’clock on a Saturday…       
The regular crowd shuffles in…. “
(Piano Man; Billy Joel)

Zomaar een begin van een zeer bekend 
liedje uit de top-3 van de top 2000. En 
hoe herkenbaar voor de hoofdper-
soon in dit deel van ‘de vrijwil-
liger’.  “Alleen de zaterdag 
moet je dan veranderen in 
de donderdag”, vertelt Leny. 
Dit is haar verhaal over zo’n 
30 vrijwilligersjaren 
in vogelvlucht.

30 Jaar geleden, 39 
jaar jong, begon ik 
achter de bar bij 
vv Helden. Samen 
met Giel van Lier 
vormde ik een goed 
team. 
Een pilsje kostte toen nog 1 gulden 
precies. Tijden veranderen.

Dan begint Leny ineens wat zachter te 
praten, zodat ik mijn oren moet spitsen. Ze 
vertelt dat er wel  een klein gaatje (van 4 
jaar) zit in dat totaal van 30. Even was ze er 
van tussen. Fluisterachtig vertelt ze mij dat 
ze die 4 jaar bij ‘de greune’ op Noord achter 
de bar heeft gestaan. Maar na 4 jaar vond 
Jan Berkers, toenmalig voorzitter van vv 
Helden, het wel welletjes. Een Dörpse daar 

De Razende on Tour

achter de bar, dat kon niet. Leny hoorde op 
de Kloosterstaat thuis. Jan, zocht een goed 
moment en vond dat moment tijdens 
Vastelaovend 1998, midden in de polo-
naise in de Zoes. En Leny was om. Ze zou 
het seizoen op Panningen-Noord afmaken 
en het nieuwe seizoen weer starten aan 
de Kloosterstraat.

Een nieuw tijdperk brak aan. Samen met 
haar barmaatje Sjraar Lijssen. “Wat hebben 
we een enorme lol gehad in al die jaren”.  
Leny zal het nooit meer vergeten. En dan 

volgen er de gebruikelijke anek-
dotes. Zoals die ene keer dat 

ik de jongens van 
de A1 net op tijd 
waarschuwde voor 
de politie die eraan 
kwam. “Het poker-
geld was gelukkig 
net op tijd van de 
tafels”.

Maar de mooiste 
avond was steevast 

de laatste donderdag-
training van het seizoen, 

met het team van Wim Peeters. 
Ieder jaar weer werd Leny getrakteerd op 
een origineel cadeau van de heren, die 
donderdag in, donderdag uit vaste gast 
(‘regular crowd’) waren in ‘haar kantine’.  
Hilarisch was de badmuts en paraplu voor 

“de laatste regenbui” en de fietsbel die ze 
kreeg voor “een jaar gratis bellen”.

Een cadeau wat nog steeds ergens boven 
heeft liggen is het T-shirt dat ze kreeg met 
groot het woord “KANTINE-KONINGIN” 
erop en achterop alle namen van de 
spelers.
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